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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle * 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi účastníky:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:
JUDr. Marek Hrabáč, primátor
iČ:
00261891
DIČ:
CZ00261891
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
78-5638960257/0100
(dále jen “objednatel“)
a
TUBEKO SPORT spol. s r.o.
sídlo:
Na armádě 364,27062 Rynholec
adresa pro doručování:
Na armádě 364,27062 Rynholec
IČ:
49825020
DIČ:
CZ49825020
zastupuje:
Ing. Ivan šretter a p.Václav Tuček, jednatelé společnosti
bankovní spojení:
KB a.s. Nové Strašecí
číslo účtu:
19 1819530207/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 32892
(dále jen „zhotovitel“)

1.

1.

2.

3.
4.

I. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo
Dílem se v této smlouvě rozumí oprava sportovního povrchu atletického oválu v objektu Letního
stadionu s tréninkovým zázemím, Mostecká 5886, Chomutov. Specifikace prací je uvedena
v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a
podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
a) Výzva k podání nabídek ze dne :26.06.2019
b) Nabídka zhotovitele ze dne :03.07.2019
Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 2 a že je mají k dispozici.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce
podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu,
tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanoveni 5 2620 a násl. občanského zákoníku.
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Ill. Cena
Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH: 1999 510,50 Kč
sazba DPH
21 %
DPH:
419 897,21 Kč
cena s DPH:
2419407,71 Kč

2.

1.
2.

3.
4.

1.

2.
3.

1.

2.

Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním díla a je platná Po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných
právních předpisů.

IV. Platební podmínky
Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho
předáním objednateli).
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit a doručit objednateli do 15 dnů ode dne dokončení a předání díla. Veškeré
faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost
veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.
Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla
požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez
DPH.

V. Místo a termíny provádění díla
Místem provádění díla je Letní stadion s tréninkovým zázemím, Mostecká 5886, Chomutov.
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla na základě výzvy objednatele a je povinen dílo
dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 8. 2019.
Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

Vl. Předání a převzetí díla
dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a
objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv
však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele vyzvat.
0 předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně
uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými
vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena
lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je
zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
Po
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Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

Vil. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené
lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo
zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli
takto vzniklé náklady nahradit.
VIII. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy
porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla
nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč.
DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují
za podstatné porušení povinnosti.
X. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli
odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude
dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí místa plnění do převzetí díla
objednatelem.
3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí,
které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve
nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
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3. Smluvní strany berou na vědomi, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný
subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a
jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. Č. 340/2015 Sb.
4. 0 uzavření této smlouvy rozhodl primátor JUDr. Marek Hrabáč, v souladu s metodickým
pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným
usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy Příloha Č. 1— výkaz výměr.
7. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými
podpisy.
—
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Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby:

Oprava sportovního povrchu
atletickeho ovalu Letni stadion

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČIDIČ:

Oprava sportoviště

Projektant:

Letni stadion s tréninkovou halou a
šatnovacím blokem. Mostecká 5856,

Zhotovitel:

I ‚DI :

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Položek:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

.

Dwh stavby:
.

Lokalita:

lČIDlČ:

.

Rozpočtové_náklady v_Kč

A
HSV

Zakladni

Dodávky

rozpočtove nakiady
:~~B~.IDoP1ňkove náklady
1 974 510,50 Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

ZRN celkem

0,00 NUS celkem
0,00 NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

1 974 51 0,50 DN celkem
DN celkem z obj.

Základ 0%

aflartrM~tzenew.

r~it%~

I2~ ~ in a‘ ~ ~

Základ 21%

1 999 510,50 DPH 21
I

~ na umistěni stavby (NUS)
0,00 Zařízeni staveniště
2 000,00
0,00 Mimostav. doprava
23 000,00
0,00 Územní vlivy
0,00
Provozní vlivy
0,00
Ostatní
0,00

i‘~~flflUaÝfl
~—~--~-~—--~---—-—

419 897,21 ICelkem včet“ě DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

25 000,00
0,00
0,00 I
u~óO I
2 419 407,711
flnn ‚~:

~aaa

—
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Slepý stavební rozpočet

‚

Oprava sportovního povrchu atletického
ovalu Letni stadion

Doba vystavby:

Druh stavby:

Oprava sportoviště

Začátek výstavby:

Zhotovitel:

Místo plněni:

Letni stadion s tréninkovou halou a
šatnovacim blokem, Mostecká 5886, 430 01
Chomutov

Konec výstavby:

Zpracoval:

Název stavby:

.

.

.

.

.

Objednatel:

-

Č Objekt~

Kód

Zkrácený popis

57

Statutární město Chomutov
‘

~M.J.

Množství

Jednotková
cena (Kč)

Ktyty štětkových
sportovní
povrchya EviČiiýcttpozemnIch komunikaci a zpóvněnýčh plocit

Celkové
naklady
v KČ

Cenová soustava

~ 85671850
‘

Oprava atletické dráhy “retoppingem typu
SANDWICH“ přebrouŠení stávajícího
-

R TUB 99016

povrchu,
penetrace,stěrky
položeni
dvoukomponentnl
pro zaplněn! pór ve m2
stávajícím povrchu, zatmeleni polyuretanovým
tmelem s prohozeným granulátem.
Skok o &&
Sektor skoku do dálky
Sektor technických disciplín výseČ oválu

1 243,87

m2

97021860
‘

230,00

687499,90

56,25
297,54
890,08

m2

-

780,00

Oprava atletické dráhy “retoppingem typu
2

RTUB99O15

SPRAYCOAT“-přebroušenístávajicího
m2
povrchu, penetrace, strukturovany nástřik ve 2
vrstvách (ti. vrchní vrstvy 2-3 mm)

2 989,13

Atletická dráha ovál

m2

2989,13

LajnováníIAAF
atletického
oválu 8÷8
drah dle
pravidel
vč. jednotlivych
disciplin
OšlatlírkoĎslfUkcttpráce, bOuráN

ks

-

3

R TUB 99051
9

3

‚

4

R TUB 99082

1,00
.

938902122R00 Čištěni ploch sportovních konstrukci tlakovou m2
‘RI

-‘---_.

4233,00

Pří~rayňt‘pMÓe nďpodklaďo~ě-vrštVě
Oprava spodní SBR gumové vrstvy (vyříznutí
nesoudržného materiálu, likvidace odpadu,
pokládka nové podkladové SBR vrstvy)
odhad plochy

199 000,00

199 000,00

p

10f~592,0O

24,00

101 592,00

~
m2

30,00

540,00

i610O~00
16200,00

-

i 974 510,50

L

RTS

